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Hvad er en TWIG protector?

Kontakt til Tryghedscentralen

Hvordan virker en TWIG?

Hvem er en TWIG til?

TWIG protector er en lille og let anvendelig enhed med 
indbygget mobiltelefon og GPS-modul. Enheden kan 
anvendes til opsporing af personer via en TeleVagt 
Localizer-central.

Tunstalls Tryghedscentral kan indgå i en dialog om et  
område, som borgeren kan bevæge sig ubekymret i. 
Forlades området, vil Tryghedscentralen modtage en 
besked, så de kan logge på GPS’en og finde ud af, hvor 
borgeren befinder sig.

Funktioner
• Kan foretage normale opkald til forudbestemte 

numre.

• Alarmknap til hurtig alarmering.

• Kan benyttes af både demensramte og personale, 
som har behov for sikkerhed på arbejdet.

Fordele
• Ligner til forveksling en mobiltelefon, 

så borgerens sygdom ikke umiddelbart 
”synliggøres”

• Giver tryghed for borgere og deres pårørende.

Borgere med demenssygdom i et tidligt stadie kan 
anvende TWIG protector som en lokaliseringsenhed 
og en almindelig telefon. Formålet med TWIG er, at 
den demente ikke „synliggøres“, samtidig med at 
lokaliseringsmuligheden bevares.

TWIG prootector kan også anvendes til at beskytte 
medarbejdere, der arbejder alene eller andre med 
behov sikkerhed på arbejdet. 

TWIG protector fungerer på samme måde som en 
almindelig mobiltelefon. Den har syv taster i alt. To til at 
besvare og aflutte et opkald (hhv. et grønt og rødt ikon. 
De øvrige taster er til at fortage forudbestemte opkald. 
Tasterne er markeret med tallene 1-4, som fx kan være til 
plejepersonale eller pårørende.

Den sidste tast er alarmknappen, som er vist med en 
advarselstrekant. Et tryk på knappen sender en alarm-
besked til et forudbestemt telefonnummer. Beskeden vil 
altid indeholde nøjagtige GPS-koordinator.
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Specifikationer

Teknisk information
Varenummer:  
K3281

Farve:  
Sort

Vægt:  
80g inkl. batteri

Dimensioner:  
94×45×18 mm

Batteri:  
Battery Li-ion 1300 mAh

GPS-præcision:  
~5m i fri luft

Standarder
ATEX-godkendt:

II 2 G EEx ib IIB T4

Zone 1,  kategori II gasdampe-sikker  
– temperaturklasse  4

Klassificering:  
IP67

For mere information: 
www.tunstall.dk

Hvorfor Tunstall?
Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af 
de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske 
løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder 
og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde 
med fagpersonale. Det giver os et indgående kend-
skab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. 
Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner 
været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde 
med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end 
nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens 
IT-arkitektur.


